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- El 1939 es va ,sLnplement, esborrar el c ata La de La
:

v ida publica.
�

.

.::)obretot, de l'escola.· Aqui La prohibibi6 era a.beo Lu ba , E&-'tln
cas de pretensi6 no,d'assimilaci6, sin6 de castraci6.

-1945 algunes publicacions apareixen. Cap llibre escolar.

-1960 alguna escola comenga,timidament, a fer quelcom en catala.

Els inspectors reiteren a cada vis�ta que res de ca�ala. El

1970,encara recomanen que no hi hagi cap llibre en caGala a la

biblioteca de l'escola ( perh Cavall Fort des de 1961).
Actituds : l'Administraci6 mai no va creure que erradicaria el catala.

P2rh volia entorllir-lo, per veure si el reduia a un dialecte par�at a

la cuina i a la casa.

29 alarma

les antologias universitaries de 1952-53.
l'�xit de 6avall Fort i l'lnfantil ( tirades secretesO.
l'�xit de la cang6 • i de rele-�stel.

1 � aLar-ma

3£': aLar-ma

Com se aaLva La llengua ? a) per ::5r9a pr o pa.a , b) pels orbeons,
les aar-dane s , le� em.i.s s Lon.s com "Radioscope"! d) 'per La d i.nami.ca

social (enjoveniIlBnt de la 30cietat). e) per les escoles actives.

f) per La maldestresa de les r-epr-e en i.on.s X'Galinsoga, .r.:scarre )
g) per la presa de consci�ncia del capellanat jove.

)eke. /)I�-C...J- {e ...... ;vwJ-



-atac pedagogic Ros a Sensat 1966-1976.

Per tant, hi havia llila pressi6 des de bamx , que es quan les coses

surten. -.luan des de baix es pressiona ininterrompudament. Ara be,
he dit ininterrompudament,i em fa l'efecte que, arribatsa a 1977,mol-
ta gent creu que la resta�indra rodada. No vindra rodada. L'hem ue con

tinuar empenyent.

Fins ara anava molt be de fer el resistent, perque estavem esclafats

per la sabata: erem a sota. Ara te me s merit de cont inuar la resisten

cia, per tal com moltes apariencies faran semblar facil alIa que no ho

es gens : la catalanitzaci6 total de la nostra societat i la nostra es

cola.

lVIireu : fem algunes est etapes,revivim-ilies

-publicacions catalanes ( infantils i Serra d'Or, Oriflama,

premsa comarcal ( Presencia, Canig6, rothom)

butlletins multiples.
dirari tAvui.

ICE cursets per a mestres

examens de catala de la Diputaci6 de Barcelona.
- Seccions de Filologia Catalana ales Univer_sitats.



I,
' -digusi6 del llibre literari infantil i juvenil

. - Cicles de reatre C.Fort.
-campanya de "cataLa a 1 T e s co La" 0 /Fala galego
- Televisi6 : molt migrada ( la rv 8S una arma )

Conseq_tJ�mcies de tant-a pressi6
LGE : no gosa dTignorar les "regions" 0 nacionalitats -par por de

La Galera, Ariel,
Selecta, Juventud.

- Acticud de molts immigrats ( sentit dTintegraci6-normalitzaci6)
- Actitud catalana presa pel Col.legi de Doctors i Llicenciats a par-
tir de 1970.

-atac de les editorials pe dagbgLque s : ·Teide, Barcino, -Caea.Ls , Arimany

ITUNESCO i del Banc Mundial .•• AUGorit'zaci6 una mica de "peculiari

dadesll fora de les hores leccives ( continua la prohibici6)

Permissibtlitat dels Delegats dTEducaci6 i inspectors
privats2ugment de la sensibilitzaci6 entre pares,nens i mestres
oficials.

rambe : rosistencies Directors de Grups bscolars (perdre el carrec,
.

fer merits)
Professorat J:'.iscoles Normals. (rutina,oficialitat)

pacte? ICE catala a les Normals (optatiu-obligatori)Finalment
Cooficialitat.
El rei parLa en cata Ia ,



ha molts interessos en jo·c � i cal tenir en, comp't e . la r-eacc t.o de sectors

gE!ogr8.fics que tot a l.xo de, la p.l.ur-a.Li.ta't de llengUes no ho han errte s mai
I

i

Hem arribat en 1.,U1a situaci6 ,encara q_ue no ho aerabLi., cr-Lt ica ,

Si s'accepta el fet de la cooficialitat,no estem �egurs de 18 catala

nitzaci6 de l'escola. La cooficialitat me:q.a sempre a l'existencia'd'una

llen6ua de -prestigi i dfuna altra que, per conCeSSiQ2te el permis, en

determinades arees,de figurar al costat de l'altra • .21s qui atorguen

el permis son els representants de la Ll.erigua antigament o.ficial en ex

clusiva.

Si hom lluita per l'oficialitat, la lluita encara pot ser liarga. Hi

ni mai no sells ha e'xplicat.
/

Amb tot, e Ls p;c:;rills -no s6n d? dalt ni de- della' de les 'nostres fron

'teres, illlicament : hi ha el perill del conf'or-nn sme , el perill interior.

Hia ha, en el me s L'l.eu deLs casos, -i d i.c lIeu tot i ser gravissim

el �erill de la diglossia.

Que es La di'glossi'a 7 Llengua A i B. ( exemple de RUf3sia, al s .XIX)

(exemple de La burgesia a l.ta cata Lana =idencic -castella. anbr-e ells,

i cataLa a.nb les minyones ;, despres
.

,hi ha hagut 1 "aLt r-a digl�ssia5
" errt re e Ll.s i cE'cstelill -sem:_pr8 discriminant- a la minyona).

'

catala OJ



Recordem que la diglossia juga en dues direccions�

a- 0S d.i.gLo s s Lc qui vol Lmpo sar- Ja seva llengua damurrt Lilla

aLt r-a ; el drama es que l'altra,qtle que da r-eLLega-ia a lle11-

gua B as la natural i normal del pais on viu el porlador de La lIe ngua

A. Aque s.t a TLe ngua A es exalgada a categoria d T .i npo r-t ant , suprema 0

cuLt a , -.lui Ln t r-o due Lx aque s ta Ll.engria A ? L' Lnvaaor-, el colonitz dor-,
el qual ,si be deixa que els parlants de B utiliGzin aqueixa llengua

entre ells,els obliga noresmenys a adregar-se-li a ell i en tots 81s

actes oficials en la llengua A. Aixi siopera vna subtil substituci6

de llengUes. Als actes ofic als, a la lleGra impresa, a liescola,es
emprada la llengua A, la qual,de mica en mica, � adoptada per rlgtilles

cla0ses elevades 0 interessades a obtenir 81 favor del foradter 0 a

,

desempegar-se de la seva autentica realitat,

b- Aquests que deserten la prgpia llengua es que de veri tat la

creuen Li.cngua B,o els interessa que t otho,n la hi cregui. De forma que?

de baix a dalt,per una mal entesa promoci6, bambe actua la diglossia.

fant, doncs, d I A a B com de B a A. En aqu est sen-cit, de B a A, 18. giglo

ssia es contagiosa, ?erque no sembla prendre la forilla d'illposici6 •••



·

l !��. dde-tzl�j
�O/��"CCOill imposicio, sino com exemple, per rao de la interpretacio

que la persona no-culia IThi dona: si els instruIts, els poderosos9

parlen la llengua A es que es �es digna que no la B, que es la meva.

I a i.xo ja sTha prodult a l'escola, recordem -ho. A Galicia,u..n home de

La c i.ut at que parli gallec amb els campereLs de les muntanyes es de ve

gades,pres per un excentric,i es pot t_robar que els caLJperols Ii res

ponguin en castella, perque amb els senyors cal parlar la llaygua A.

Jo m'hi vaig trobar a la Catalunya aragonesa •.• (Faio).
AIXO DELS ...:..L_;M3NrS POTl?ULARS PARLANT J.:JN CAS rEL LA. ALS DB LA CIUrAr
NO PA;3;3A A CATALUNYA &. Aqui/ni l'home culte ni IThome del poble
no passen a la llengua A si no els hi obliguen.I entre nosaltres,
maio Mes aviat blasmem els qui es passen a la llengua A.

itlmrnmrbwrmmmmauIrldemillmemgririmr

Si ITescola fos catalana, es a dir, quan l'escola sera catalana

-amb les excepcions temporals que despreB dire - ja no tindrem problema.



'\

La diglossia di8crimin�. Diglossia = discriminaci6.

Ccvtze. '_
.'

.

-. .

, ,v<-<-"�u.. �'�lIJ
Si ,eT nel1��'Sc�la, es ensenyat en, ca�tella,Ofll QualS'evol alt-r�
llengua 'lue no sigui la seva,se Ii aplica 18. diglossia.

3i, CO�i, ITensel'lyarrent es tot en 'caet e Ll.a , �"dhuc els llibres de

't ext , i e Ls. exa.nans , i s
'i

ensenya una 0 due shore a de, catala a La setmana,
al nen se Ii aplica la diglossia.

I.

3i erasenyem cinc 0 deu hores de cataLa a la setmana;pero continuem tenint

canals televisius totalment en castella, apliquem la diglossia.

I'll' adr-e co als mestres : si no comencem tots a donar les classes en c ata

la,no en sortirem. 3i ara, tot d "un plegat, c orne.noavem 'a fer-lBs-hi,

nil1gV_ no serrt Lr-La un trauma r t o tho,n hi encr-ar-La arnb normalitat •

Pe r q_ue no es fan Le s c Laae ea en oata.ta ? Pe rque hi ha por, Lne r-o La

i poc' convt:Jnciment. Perq_ue hi juga la 'diglossia. �ue, recordem-ho,' es

una situa ci6 c oLori.i.a.L,

Les 6bjeccions que poden presentar-se son faoi&ment desmuntables:

a):
.

tot el e i.et ema es en castella. I'r-aduau-d.o : f'ar , almenys, 1 r expli c3,oi.6
en ca.taLa ,



No son pocs els educadors que ja fa anys que ho fan. Fins i tot aquells

que es limiten a expressar-se9dialogar i fer els examens orals en catala

deixant encara els escrits en castella. Ja es un pass endavant.

b- i els infants de parla castellana? Els infants de parla castellana

o danesa 0 turca s'adapten molt rapidament a liensenyament en catala.Si

hi ha rdsist�ncies es en els mes grandets,al comengament. La convivencia

amb els companys hi ajuda. Jo he vist l'exemple de sos germans recentment

ar-r Lbat s i Ll un fa COU,lialtre vu i.t e de bas i.ca , Aque st s
l ha adapt at molt

mes de pressa i ha exigit el cat4Jla'. L'altre ha trigat molt meso

Cal, perC>, tenir tambe escoles castellanes aqui dins? entre nos- ,

altres ? No estic en disposicio de dictaminar: opino que no. Pero per

als residents temporals�tal volta podria, com per als primers periodes

d'arribada, estudiar un regim de progressiva adaptacio. ranmateix, es

el que s'esta fent a moltes escoles practicant la catalanitat: el nen

no=cataLa , es adregat el comengament en castella, i en castella fa les

copies,frases,etc i en castella s'expressa: paulatinament es produeix la

substitucio, fins que entra plenament en el joc.



c- el ca.s dels pa.res recalcitrants i dels mestres entossuc1its.

Aquests con casos dificils,perqu� aqui ens topem amb un veri

table obstacle : solen ser funcionaris ( fins avui ) i mestres de f'o.ra.,
o be adscrits a la religio de la diglossia.

Els flfih610naris 0 residents de fora solen cedir nomes si els

resultats pedagogics generals son satisfactoris: llavors afluixen. Na

turalment" ells defensen un dret natural, el de la pr-o pc.a 11engua, i aquest

dret no els el nega ningu: pero han de comprendre que l'infant ha de re

bre, en el seu cas 1 "Lilla �fum�g�& en els dos vehicles: mai no abandcnar-a

del tot la seva llengua materna, pero ha"LITa apr�s en una altra,que es

el que ens passa quan anem a estudiar a ITestranger,i no per aixo som

disminuits intel.lectuals sino enriquits.

Els mestres qU8 creuen de bona fe que la llengua A es millor

que la Bison pertanyents a la comunitat que parla 18. B, son tot un cas ...

Jo no gosaria pas apostar per la seva excel.ili�ncia pedagogica, quan no

han ent�s una premissa tan elem.ental de lleducacio,con es al vehicle lin

gUistic.
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cf- la confusi6 de les dues Ll.engtie s ,

Re s porie.m a aixo que tot cataLa culte ha de saber tambe e L CEtS

tella. La UN.:.:...SCO ha c1it i repatit que en aq_uest final delsegle'XX son

ja necessaries tres llengUes per anar pel mon : la pr-b p.i.a , una d T abast

me s universal i encara una tercera. Pero,a part ePaixo, el que l'Unesco

diu,i diuen Gots els pedagogs i sociolegs de primera fila,i des-de fa

moLt s any sm ,
es q_ue ITensenyament a nivell d l Lnf'ant s i adoLes c cn t s , ha

de donar-se basicamsnt en la llengua propia, de la comunitat. I jo diria

mes : no es tracta·solament de salvar i afermar la consciencia personal

de 1 T infant de pertanyer a una comuni t",t, d T ident if'icar-se com una
II
per

sona que ?ies dins, formant part 11

, sino tambe,i aixo es important,es

tracta que llinfant identifiq_ui 1a propia llengua,el patrimoni que es

seu i dels altres, penaant,adhuc q_ue es tant dals altres com seu,que

es de tot s, -t r-e s or comunitari abans que personal.

Ii

I'

II En surna, si formem una comunitat, que sigui coherent,i que els

que hi entrin s·lhi adaptin: IIfare el q_ue f'ar-ae " deian un antic proverbi.



Voldria posar-vos encara un exemple pr�--cDn�ncent segons el meu

parer: imaginem que un escamot de soj{dats llAita per sortir d'una po-
I /

sa.tacar- una posicic5 enemiga: les bai/-es sc5n/moltes, .i , finalment, dels
/

atacants nomes en queden 'dose onti�a disparant,l'altre,arraulit,
/

espera. Les bales i bombes de 1 p�lmer causen desperfectes en el
/

reducte enemic,lTesquarteren, �n els seus ocupanGs. Finalment,

arriben forces de refresc dels at ants i els dos soldats que hed dit

s
I hL u.neixen,el coratjc5s a priJ¥£� £ila, el covard darrera de tot. Aixi

entren dins el reducte enemi ,'ve1gut i inutilitzat. I el soldat que no

hav i.a combatut, que havi.a sperat Ique 1 Y altre 110 fes tot? i que no.ne s

havia avangat quan venie- tropes 4e refresc, diu 11 Veus ? Ra hem'pres

la posicic5 enemiga. vencuf 11.1
Si esperem que a1tres fa1in menin 't o ta La lluita, 1a difici1

lluita,i que les tro es de refresd ( decrets de cooficialitat, conse

ssions generals, etc.) i de spr-e s ,simplement, ens muntem al carro guanya

dor, quina naura estat\,la nostra aportacic5 ? No tindrem per sempre la

vergonya de no haver fe� '-'-q1:�,:�an calia,ardentment, fer-ho ?


